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Temats: Lūgumraksts Nr. 1274/2009, ko Vienlīdzības un tiesību apvienības vārdā
iesniedza Īrijas valstspiederīgā Rachel Mullen, par Īrijas valdības īstenoto 
darbinieku skaita samazināšanu, kas ietekmē Vienlīdzības iestādes darbību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Īrijas valdības īstenotā masveida darbinieku skaita 
samazināšana grauj Vienlīdzības iestādes darba efektivitāti un tās spēju pienācīgi izpildīt tās 
uzdevumus un pārraudzīt Eiropas Savienības tiesību aktus attiecībā uz vienādām darba 
iespējām un nediskrimināciju rases vai dzimuma dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Komisija uzraudzīja situāciju saistībā ar Īrijas Vienlīdzības iestādes darbinieku skaita 
samazināšanu. Tā veica Vienlīdzības un tiesību apvienības sākotnējās sūdzības un pievienoto 
dokumentu sīku analīzi.

Komisija vienmēr ir augstu vērtējusi Īrijas Vienlīdzības iestādes darbu. Tas ir labākās prakses 
paraugs un lielisks piemērs tam, kā valsts vienlīdzības iestāde var veicināt vienlīdzības 
direktīvās nostiprinātā nediskriminācijas principa īstenošanu. Tāpēc vēl jo vairāk žēl, ka 
Komisijai nākas uzzināt par Vienlīdzības iestādei piešķirtā budžeta samazināšanu līdz 
minētajam līmenim. Tomēr, tā kā trūkst pārliecinošāku pierādījumu par Eiropas tiesību aktu 
pārkāpumiem, Komisija neturpinās izmeklēt šo jautājumu.
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Direktīvās 2000/43/EK, 2002/73/EK, 2004/113/EK un 2006/54/EK iekļautās prasības paredz, 
ka dalībvalstīm jāizveido savas vienlīdzības iestādes. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
vienlīdzības iestāžu kompetencē iekļauj neatkarīgas palīdzības sniegšanu diskriminācijas 
upuriem, neatkarīgas izmeklēšanas veikšanu par diskrimināciju un neatkarīgu ziņojumu 
publicēšanu. Lai valstu vienlīdzības iestādes varētu veikt šos pienākumus, viņu rīcībā noteikti 
jābūt pietiekamiem resursiem visu šajās direktīvās noteikto uzdevumu veikšanai. Tomēr šīs 
direktīvas nosaka vienīgi obligātās prasības un nenosaka konkrētu finansējuma apjomu vai 
konkrētu organizācijas struktūru. Dalībvalstīm ir jāpieņem lēmums par direktīvās noteikto 
obligāto prasību īstenošanu un savukārt jānodrošina to pilnīga atbilstība Kopienas tiesību 
aktos noteiktajām prasībām. Šobrīd, pamatojoties uz Vienlīdzības un tiesību apvienības 
iesniegtajiem pierādījumiem, Komisija nav pārliecināta, ka pašreizējais budžeta apmērs traucē 
pilnībā veikt direktīvās noteiktos uzdevumus.

Komisija lūdza Vienlīdzības un tiesību apvienību iesniegt jaunus materiālus, kas skaidri 
liecinātu par Eiropas tiesību aktu pārkāpumu, ja tie netiks saņemti, Komisija ierosinātu slēgt 
šīs lietas izmeklēšanu. Komisija saņēma un pārskatīja dokumentu „Vienlīdzības un 
cilvēktiesību vērtības mazināšanās. Ietekmes novērtējums.” Tomēr šajā ziņojumā nav 
atrodami nekādi pierādījumi, kas liktu secināt, ka budžeta samazināšanas dēļ Vienlīdzības 
iestāde nespēj pildīt minētajās direktīvās noteiktos uzdevumus.”


